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Eixo l – Estado e políticas educacionais: níveis e modalidades de ensino, currículo e 

financiamento.  

 

Resumo: As Políticas Educacionais vigentes na educação atual muitas das vezes são modelos 

arcaicos que não consegue superar os problemas da marginalização social, pois nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino os alunos oriundos de escolas de periferia são tidos como 

arruaceiros e que são desassistidos pela escola. Através de uma leitura instigante, este artigo 

busca apresentar uma profunda reflexão acerca do atual cenário educacional brasileiro, ao 

qual partindo de uma análise bibliográfica que leva a identificar e questionar padrões e 

modalidades de ensino que ainda prevalece na atualidade. Propondo ao leitor uma posição 

confortável e ao mesmo tempo desconfortável diante o cenário em que é construído todo o 

enredo desta análise, portanto ao imaginar e elaborar a fundamentação deste texto em um 

metodológico conhecimento científico foi preciso lançar mão de autores como Freire 

(1967),Gadotti (1973), Saviani (1944), Chauí (2004), etc. Portanto no presente trabalho 

buscou-se no primeiro momento conceituar ideologia e identidade, no segundo momento 

identificar as políticas educacionais, e no terceiro compreender e apresentar métodos para 

uma intervenção no sistema educacional. Evidenciando o quanto está em atraso este modelo 

educacional brasileiro e que não tem nada de inclusivo. 
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1. Identificação do objeto pesquisado 

A educação é utilizada como instrumento de emancipação do indivíduo, porém apenas 

uma pequena parcela da população tem acesso a uma essa educação democrática e igualitária, 

deixando evidente a disparidade social e evidenciando, portanto, essa problemática na 

educação. O objeto pesquisado é o contexto em que está se dando o ensino da população 
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menos favorecida social e economicamente. Partindo desta problemática surgem algumas 

perguntas como: O Estado está realmente interessado com a formação educacional dessa 

classe populacional? Quem desenvolve as políticas educacionais é a classe menos favorecida 

economicamente? A educação que se tem hoje é um ensino alienante? 

 

 

2. Fundamentação teórica; 

2.1. Conceito de ideologia e identidade cultural. 

A educação se constitui por ideologias. Chauí (2004), diz que a ideologia em estado 

puro seria criada pela representação das ideias e das coisas do meio em que se vive, com a 

explicação de que a realidade seria construída pela junção de várias ideias. Sendo assim, o 

homem acaba reproduzindo ideias representacionais, procurando entender sua vida e a 

natureza. Tornar-se, então, um alvo fácil para uma dominação política que oculta esse 

verdadeiro conhecimento para ter uma condição de dominação. Sendo assim a ideologia seria 

a união de todos os conhecimentos científicos que buscam explicar os fenômenos. 

Chauí (2004) afirma que para Marx existe duas formas que se pode examinar a 

história, sobre o aspecto da natureza e dos homens, contudo essas duas formas de visão são 

inseparáveis pois elas irão se condicionar mutuamente. Nesse sentido precisa-se analisar 

como essa história é construída e quem se beneficia com ela. E o conceito de ideologia precisa 

se fazer presente “quase toda ideologia se reduz ou a uma concepção distorcida desta história 

ou a uma abstração completa dela” (CHAUÍ, 2004, p. 14). Dessa forma a própria ideologia se 

apresenta como um dos aspectos dessa história. 

Em uma ideologia o que se observa é apenas o seu aspecto e modo de compreensão da 

sociedade e o momento em que se está inserida, por isso, ela não tem a visão de um todo de 

forma a segregar e estabelecer sempre a divisão da sociedade em classes. Freire (1996) afirma 

que a ação criadora na criança não deve obedecer a uma “compreensão mecanicista da 

História, da direita ou da esquerda” (1996, p. 73) o ensino deve ser transmitido através da 

essência verdadeira não priorizando apenas algumas partes enquanto outras são esquecidas 

fazendo com que a criança não se desenvolva por completo. 



Freire (1996) afirma que o indivíduo deve se assumir como ser social e histórico e que 

este precisa ter consciência da sua identidade construída através da interação com os outros 

em uma solidariedade de ideias pois o ser humano constrói o seu conhecimento a partir da 

interação com outros indivíduos, assim firmando um passado histórico em que fundamenta 

sua identidade social. 

 

2.2. Teorias crítico-reprodutivas na visão de Saviani 

Para Saviani (1944), existe um problema na educação, não conseguindo superar o 

problema da marginalização social que é entendido através de duas principais correntes, que 

Saviani classifica em dois grupos. O primeiro grupo tem a escola como instrumento em que é 

possível superar a marginalização social, já o segundo entende que a educação serviria como 

um instrumento de discriminação dessas classes menos favorecidas. 

A escola nesse primeiro contexto vê essa marginalização como um desvio ou uma 

distorção da realidade que deve ser corrigida através da educação. Já nesse segundo grupo de 

teorias a sociedade é marcada por uma divisão de grupos com ideias diferentes, e grupo ou 

sociedade que tem maior força passa a ser dominante obtendo os resultados de toda a 

produção social, sendo assim melhor seria entregar aos demais a condição de marginalizados. 

Assim a educação sendo construtora da estrutura social se torna um fator de estruturalismo da 

marginalização social. 

Saviani (1944) denomina esse primeiro grupo de ideias como não críticas, por não 

considerar condicionantes sociais para ter uma boa educação. Entendendo assim as teorias 

colocadas por ele como crítico-reprodutivistas, por acreditar que a educação tem que se dar 

em relação com o meio em que se vive. Dessa forma o referido autor se expressa de forma 

crítica ao sistema educacional vigente, que não tem nada de inclusivo e homogêneo, muito 

pelo contrário, ele segrega e estigmatiza as classes inferiores, que não tem acesso a essa 

educação de língua formal da mesma forma, ou quando tem acesso, acaba se vendo em outro 

mundo que não o dele. Aonde esse aluno, não consegue compreender a linguagem escolar 

rebuscada que é tão diferente do seu cotidiano. 

Paulo Freire (1967) apresenta no contexto da alienação ideológica uma certa realidade 

existente, em que um modelo ideal de sociedade a se seguir seria interpretada e imposto, por 

uma elite da sociedade e colocado como forma a ser seguida por todos. Assim os mais fracos 

socialmente teriam sua capacidade criadora desmotivada por um medo de sair desse modo de 

vida. 

 



2.3. O cenário de alienação na educação. 

Para Freire (1996) em sua visão sobre a educação das massas, se a educação, for 

separada de sua condição alienadora (ideia de que apenas uma elite detém o saber) tem uma 

grande força para a libertação. Essa alienação se daria a partir de um método de educação em 

que impõe as ideias tendo o aluno como um recipiente onde apenas é colocado o documento. 

Acaba tendo uma educação para a domesticação das pessoas, sendo assim colocado um ideal 

de sociedade para se seguir, e não uma educação para a liberdade de criar por si mesmo uma 

ideologia de vida. 

O homem simples acaba sendo diminuído se tornando um mero espectador de 

ideologias que forças sociais mais poderosas criaram sendo assim acabam duvidando de sua 

possibilidade de pensar. O homem tem que ter uma eterna atitude crítica tendo as suas 

próprias visões de mundo superando o ajustamento e a acomodação sem medo da liberdade, 

cada com sua singularidade. 

A sociedade acaba sendo tratada como objeto que as elites usam para alcançar os seus 

objetivos. Ser tratado como sujeito compositor de suas próprias maneiras de vida. Saviani 

mostra que o estado tem aparelhos ideológicos que conduzem a vida das pessoas como a 

escola, a religião, os partidos políticos, a cultura e as informações midiáticas. No caso da 

escola, ela acaba construindo um ideal de competição na sociedade para a manutenção do 

capitalismo. Pegam crianças de todas as classes sociais e põe na cabeça delas saberes da 

ideologia dominante. Sendo assim, escola passa a ser um lugar de equalização e 

uniformização da sociedade onde reproduz os interesses da burguesia 

Freire (1969) conceitua alienação na sociedade como uma sociedade que não tem 

consciência do seu próprio existir como uma coisa certa. Passa a ter uma cultura que não é 

sua, como sendo sua, com o referencial de o que é certo ou ideal, deixando de aceitar a sua 

própria cultura.  

Freire (1969) continua dizendo que, o erro não estaria nessa imitação mais sim na 

forma inativa ou inerte sem exercer decisão que essa imitação o ocorre. Quando o homem 

tenta imitar alguém ele não está sendo ele mesmo, sendo assim passa a ter uma imitação de 

uma cultura que não é a sua, mas é vista como certa ou ideal. 

 

2.4. A educação utilizada pelo capitalismo como elemento segregador. 

“Todas as formas escolares fracassaram, tornando cada vez mais evidente o papel que 

a escola desempenha: reproduzir a sociedade de classes e reforçar o modo de reprodução 

capitalista” (SAVIANI, 1944, p. 27). O referido autor faz uma abordagem sobre a educação 



de forma bem humana e real traduzindo-nos uma figura de escola sem caráter igualitário. Mas 

que tem apenas como interesse formar pessoas para o trabalho sem senso crítico de sua 

realidade fazendo com que estas pessoas se mantenha dividida em classes de alienação.  

Senão vejamos o seu enunciado: "Todo poder de violência simbólica, isto é, todo 

poder que chega a impor significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações 

de força que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força, isto é, propriamente 

simbólica, a essas relações de força" (BOURDIEU&PASSERON, 1975, apud 

SAVIANI,1944, p.29). 

Saviani (1944) utiliza Bourdieu e Passeron para demonstrar e criticar as vertentes que 

existe no vigente modelo educacional brasileiro que subverte o aluno e impõe a sua forma de 

educar. Provocando assim uma violência contra esses alunos vindos das famílias e classes 

menos favorecidas socialmente, onde suas formas linguísticas adquiridas em seu contexto 

histórico-familiar são menosprezadas em detrimento da língua padrão utilizadas na escola. O 

referido autor afirma que a educação existente não tem caráter democrático muito pelo 

contrário excludente e sustentadora da ideia da classe dominante, onde ele se sustenta na 

crítica a esse modelo educacional que busca nas ideias capitalistas a “melhor forma” de 

ensinar. 

A escola passa por uma séria crise em suas bases ideológicas, havendo assim uma 

necessidade de avaliação quanto ao método utilizado para ensinar, o qual tem como objetivo a 

formação para o mercado de trabalho, a mesma, sem a devida compreensão de seus aspectos 

sociais, marginaliza as populações mais carentes, ou mesmo, essa população acaba não 

incluída. 

Nas palavras de Cortela (2014), a educação que se tem nos dias atuais não condiz com 

realidade social que está inserida, que essa forma de educar já está desgastada por ser de outro 

século que não o nosso e, portanto, o aluno por si já não se sente incluído por se tratar de 

outro mundo. Ele nos fala que a partir de uma paciência histórica que se consegue ter uma 

percepção para alterar "essas coisas" no momento certo. 

Nessa educação atual o que se evidencia cada vez mais é o dogmatismo educacional 

onde existe um contato e não uma relação entre a escola e o aluno, ou seja, tem-se esse 

contato, mas não para entender a realidade deste alunado e modificar, e sim para uma 

formação profissional mecanizada sem uma maior intervenção no meio social para melhorar 

suas condições de vida. 



A escola passa por uma séria crise em suas bases ideológicas havendo assim uma 

necessidade de avaliação quanto o método utilizado para ensinar, o qual tem como objetivo a 

formação para o mercado de trabalho. Sem a devida compreensão de seus aspectos sociais, 

marginaliza as populações mais carentes, ou mesmo, essa população acaba não incluída. 

Saviani (1944) denuncia essa educação e chama-a de segregadora, e ao mesmo tempo 

apresenta uma forma mais explicita e humana, de esclarecimento no conceito de educação 

crítico–reprodutivista evidenciando esses males que assolam o nosso país, reforçada por uma 

divisão de classes que sustenta essas barreiras construídas historicamente. 

Segundo Bloom, Hastings e Madaus (1975), o objetivo da avaliação é o de adquirir e 

processar evidências necessárias para melhorar o ensino e a aprendizagem, incluindo uma 

grande variedade de evidências que vão além do exame usual de papel e lápis. É ainda um 

auxílio para classificar os objetivos significativos e as metas educacionais, um processo para 

determinar em que medida os alunos estão se desenvolvendo dos modos desejados, um 

sistema de controle da qualidade, pelo qual pode ser determinada etapa por etapa do processo 

ensino-aprendizagem, a efetividade ou não do processo e, em caso negativo, que mudanças 

devem ser feitas para garantir sua efetividade.  A avaliação descreve que conhecimentos, 

atitudes ou aptidões os alunos adquiriram, ou seja, que objetivos do ensino já atingiram num 

determinado ponto do percurso e que dificuldades estão a revelar relativamente a outros. Esta 

informação é necessária ao professor.   

Para procurar meios e estratégias que possam ajudar os alunos a resolver essas 

dificuldades e é necessária aos alunos se aperceberem delas (não podem os alunos identificar 

claramente as suas próprias dificuldades num campo que desconhecem) e tentarem ultrapassá-

las com a ajuda do professor e com o próprio esforço. Por isso, a avaliação tem uma intenção 

formativa.  A avaliação da aprendizagem tem seus princípios e características no campo da 

Psicologia, sendo que as duas primeiras décadas do século XX foram marcadas pelo 

desenvolvimento de testes padronizados para medir as habilidades e aptidões dos alunos.  De 

âmbito mais vasto e conteúdo mais rico, a avaliação constitui uma operação indispensável em 

qualquer sistema escolar. 

 Havendo sempre, no processo de ensino-aprendizagem, um caminho a seguir entre 

um ponto de partida e um ponto de chegada, naturalmente que é necessário verificar se o 

trajeto está a decorrer em direção à meta, se alguns pararam por não saber o caminho ou por 

terem enveredado por um desvio errado. É essa informação, sobre o progresso de grupos e de 

cada um dos seus membros, que a avaliação tenta recolher e que é necessária a professores e 

alunos. Para Haydt (2008) a avaliação apresenta basicamente três funções: diagnosticar 



(avaliação diagnóstica) controlar (avaliação formativa) e classificar (avaliação somativa).  

Essas três formas de avaliação estão intimamente vinculadas para garantir e eficiência do 

sistema de avaliação e a eficácia do processo ensino-aprendizagem. 

 

2.5. Educação como forma dialética de libertação. 

Freire (2002) afirma que o homem se utiliza da educação para obter uma finitude de 

sua própria infinitude a qual compreende todo o ser, pois sabendo o homem que é inacabado 

ele se compreende inacabado. Tornando-se assim o criador e a criatura de sua própria 

educação. Portanto a partir desta análise o referido autor afirma que a educação (em quaisquer 

que sejam sua forma) é a porta de entrada para a construção e/ou transformação do indivíduo 

enquanto pessoa social e participante na sociedade, sendo assim o homem é formador de sua 

própria consciência na história educacional. 

Freire (2002) volta a afirmar que o homem muitas vezes se torna dependente da sua 

própria educação, sendo este um ser pensante deve ser livre para transformá-la e não para ser 

objeto. Tendo em vista esta afirmação podemos entender que, freire (2002) vem manifestar 

seu descontento sobre a educação que aliena e a mesma é utilizada por uma elite dominante 

do estado para atender os seus anseios. 

Sendo assim o homem tem que tomar a educação como princípio de libertação no seu 

cotidiano social, portanto tendo como principal aliado a dialética que segundo Gadotti (1973), 

afirma que é no “conflito” que se pode construir uma dialética do diálogo. Portanto, Gadotti 

(1973) deixa evidente que em uma sociedade de “classes” não é possível que se possa ter uma 

construção da educação a partir do diálogo, pois o mesmo não existe, o que vai existir é um 

“pseudodiálogo”. 

O que se observa é que através de um profundo diálogo que é possível chegar em um 

nível mais elevado de conhecimento e perceber as amarras em que as pessoas menos 

favorecidas se encontram pois, segundo Freire (2002, p. 14) o “homem não é uma ilha. É 

comunicação. Logo, há uma estreita relação entre comunicação e busca”. Partindo desta 

afirmação é possível que se tenha uma ideia clara da importância do diálogo através de uma 

dialética onde a reflexão dialógica seja a busca da transformação pela libertação das amarras 

que se sustentam na sociedade através de uma educação alienante. 

Para Gadotti (1973), a formação do alunado é calcada em contradições históricas de 

fundamentos pedagógicos que em muito prejudica a compressão educacional e em muito 

esconde as disparidades existentes na sociedade. 

 



Até que ponto o humanismo sustentado pela pedagogia tradicional, que valoriza 

excessivamente o diálogo, não é uma maneira de esconder a luta de classes, as 

disparidades econômicas, o antagonismo, os interesses escusos da classe dominante? 

A tradição humanista da nossa educação parece justificar tal hipótese.  Nossa 

educação é sustentada por esses dois tipos de humanismo que, embora se combatam 

entre si, são ambos conservadores: o humanismo idealista, de um lado, lutando por 

uma educação petista cujo ideal  educativo conduziria ao obscurantismo da Idade 

Média, frequentemente encabeçado pela escola particular e religiosa; por outro lado, 

o humanismo tecnológico, reduzindo toda educação a um arsenal de metodologias e 

de instrumentos de aprendizagem, despolitizando a grande massa da população, 

mais frequentemente professado pelas escolas oficiais e burocráticas. Um se perde 

na contemplação dos ideais de uma sociedade ‘humana’, ‘acima’ de luta de classes; 

outro elimina todo ideal, substituindo-o pela técnica (GADOTTI, 1973, p. 125).  

 

Partindo desta análise em Gadotti (1973) pode ser identificado as várias contradições 

na educação tomada como princípio formador da sociedade atual, uma educação que carrega 

em seus fundamentos de formação calcada no autoritarismo ou em uma dialética 

descontextualizada do contexto social em que a maioria discriminada está inserida, e que 

muito prejudica no avanço educacional.   Pois as formas de educação que o autor se refere 

estão pautadas em interesses de uma classe dominante e que não está interessada em defender 

a maioria menos favorecidas da sociedade.  

Para Bentes e Amador (2013), é necessário que haja uma maior garantia de igualdade 

fazendo com que se consiga assim a igualdade em oportunidades e tratamento. Parar isso as 

ações afirmativas que como objetivo eliminar as desigualdades acumuladas historicamente. 

Pois as necessidades históricas e acumuladas no percurso da humanidade podem ser 

solucionadas a partir do reconhecimento das suas necessidades e, portanto, buscando ações 

para participação destes na construção da formação da consciência educacional. 

A discussão através de uma dialética questionadora pode levar o educando a uma 

pratica libertadora e conhecer conhecendo-se, como construtor de seu próprio conhecimento. 

“O respeito a autonomia à dignidade de cada um imperativo ético e não um favor 

que podemos conceder um ao outro. Precisamente porque éticos podemos 

desrespeitar a rigorosidade da ética e resvalar para a sua negação, por isso é 

imprescindível deixar claro a possibilidade do desvio ético não pode receber outra 

designação senão a de transgressão”. (FREIRE, 1987, p. 59) 

 

Pois, podemos perceber em Freire (1987) que, deve ser respeitada a autonomia do 

educando(a) e sendo a educação uma pratica da libertação não pode haver desvios éticos, pois 

se haver podem ser caracterizados como transgressões em sua pratica de educar.  

 

3. Metodologia; 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica que Marcone e Lakatos (2003. p. 

174), afirmam que, “A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 



bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, 

boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc”. 

Portanto a partir de várias leituras documental em livros e artigos científicos. Pois a pesquisa 

deve ser realizada de forma que possa abranger a temática que foi proposta para se 

desenvolver as ideias do artigo. Partindo de uma variada possibilidade, a pesquisa 

bibliográfica é uma das formas mais rápidas para se chegar a um resultado, pois Marcone e 

Lakatos (2003) ressalta que “a pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito 

ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou 

abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (MARCONE E LAKATOS, 2003, p.182).  

 

4. Resultado 

 

Depois de várias leituras pode-se chegar a um resultado já esperado, que, no entanto, 

ainda traz muitas frustrações para quem se dedica a estudar essa área da educação, que são as 

contradições que são estabelecidas entre a classe mais favorecida economicamente que 

comandam as políticas de educação, enquanto a classe menos favorecida economicamente 

está recebendo uma educação que em muito não atende suas demandas e dificuldades de 

aprendizagem, por estes ensinamentos serem de uma outra realidade que não a deles.   

 

5. Conclusão; 

Conclui-se que, a educação atual brasileira ainda necessita passar por uma 

democratização, pois o que se evidenciou durante a pesquisa e elaboração do artigo foi que, a 

classe menos favorecida economicamente não é assistida de um ensino que seja de acordo 

com seus padrões sociais, pois o que se evidenciou foi que a educação atual não condiz com a 

realidade social em que está inserida, pois essa forma de educar já está desgastada por ser 

estar ultrapassada diante do momento atual, havendo, assim, uma necessidade de se atualizar 

para os contextos da atualidade pois, no vigente modelo educacional brasileiro que subverte o 

aluno e impõe a sua forma de educar. Provocando assim uma violência contra esses alunos, 

vindos de famílias e classes menos favorecidas socialmente, onde suas formas linguísticas 

adquiridas em seu contexto histórico-familiar são menosprezadas em detrimento da língua 

padrão utilizada na escola. Portanto é necessário que haja uma política educacional mais 

voltada para a sensibilidade das classes menos favorecidas.  
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